Equine Sport Center Olomouc – MH0340

Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Základní informace:
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:

CSN – A MČR senioři / U25
210715H1

Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S, U25 2021
Equine Sport Center Olomouc o.p.s. z pověření ČJF
15. – 18. 7. 2021
Equine Sport Center Olomouc

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodu:
Sekretář závodu:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Technický delegát:
Stavitel parkurů:
Asistent stavitele:
Hlavní steward:
Stewardi:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Mgr. Michaela Smrčková, MBA
Pavla Dvořáková, tel.: 778 724 422
Michaela Smrčková, tel: 731 515 051
Ing. Radovan Šalek (H0079)
Richard Bauer (H0128)
Zdeněk Daněk (H1918)
Darja Hrůzková (H0046)
Ladislav Dub (B1443)
Sylvie Boušková (E0633)
Robert Smékal (G0074)
Marco Behrens (DE)
Karolína Holá (H2925)
Jan Metelka (E0109)
Vítězslav Hrůzek (H0290), Michael Beneš (D1739), Jarmila Měrková(H0066)
Vojtěch Kroupa
David Hrnčíř, tel.: 605 342 683
Český červený kříž Olomouc, tel.: +420 778 725 148
MVDr. Iva Vodičková, zajištěno proti úhradě, tel.: +420 723 738 326
Jan Štětina, zajištěno proti úhradě, tel.: +420 774 190 708

Technické parametry:
Kolbiště:
Opracoviště:
Hala:

80 x 50 m, LGS Raitplatzbau GmbH
70 x 30 m, LGS Raitplatzbau GmbH
25 x 65 m, písek + geotextilie
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Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Uzávěrka a přihlášky:
Přihlášky a kvalifikace musí být oblastnímu sekretáři doručeny do:

7.7.2021 23:00 hodin

Uzávěrka jmenovitých přihlášek pro zadání sekretáři do JIS:
Uzávěrka objednávek ustájení:

9. 7. 2021 23:00 hodin
9. 7. 2021 23:00 hodin

Jmenovité řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a též doložení splnění
kvalifikace dle STP 2021 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti s dostatečným předstihem.
Přihlášky po termínu uzávěrky v JIS již není možné dle platných pravidel akceptovat.
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF
případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací a zadává do JIS. Zadání
přihlášky do JISu plně nahrazuje písemné potvrzení kvalifikace. Součástí přihlášky musí být jméno vedoucího
ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních soutěžících s pořadatelem
a sborem rozhodčích. Vedoucí ekip obdrží každý den seznam všech zúčastněných dvojic, do kterého vyznačí
starty členů své oblasti na následující den.

Informace o ustájení ČT-NE:
Možnost ustájení v pevných boxech v kategoriích – uvádějte kategorii do poznámky v JIS
Boxy – kategorie A, B
3.500 Kč - včetně napáječky, steliva (sláma) a sena
Boxy – kategorie C, D a mobilní boxy
3.000 Kč - bez napáječky a žlabu, včetně steliva (sláma) a sena
V případě neuvedení požadované kategorie ustájení, určuje box pořadatel. V případě nevykrytí objednaných
boxů platí vysílací složka boxy v plné výši dle objednávky.
Ustájení je v pevných a turnajových boxech. Pořadatel ustájuje postupně dle došlých přihlášek.
Ustájení a elektrické přípojky si objednávají do termínu uzávěrky sami jezdci (popř. korespondenti mateřských
subjektů) prostřednictvím JIS.
Jako stelivo je používána sláma. Boxy jsou po příjezdu již nastlané a pořadatel zajišťuje také jejich závěrečné
vyčištění.
Možnost pilin (bezprašné Extra Large) za příplatek 280 Kč/balík (nastlání na box: 2 balíky)

Přípojka k el. energii - paušální poplatek

1.200 Kč
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Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Časový rozvrh:
Prezentace

15.7.2021 od 8:00 do 14:00 hodin

Veterinární prohlídka dle vet. pravidel, povinná pro všechny koně:
1) 14.7.2021 od 16:00 do 19:00 hodin
2) 15.7.2021 od 8:00 do 11:00 hodin
Technická porada

15.7.2021 v 19 hod.
v salonku Restaurantu Jízdárna a následně pak losování družstev.

Opracoviště otevřeno 30 min. před zahájením první soutěže do ukončení poslední soutěže daného dne.
Sekretariát závodů:
Start soutěží:

Sekretariát závodu pracuje ve dnech závodu hodinu před startem první soutěže
až 30 min. po skončení poslední soutěže.

bude upřesněno pořadatelem v JIS a na webu www.escolomouc.cz

Další důležité informace
Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit aktuálními, v daný den platnými nařízeními či omezeními vydanými
vládou ČR v souvislosti se zamezením šíření Coronaviru COVID – 19. Porušení těchto pravidel je důvodem
k okamžitému vykázání účastníka závodu, člena jeho doprovodu či celého týmu z areálu závodu.
Při příjezdu mějte nachystané průkazy koní pro kontrolu:
Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší než 1 rok, koně musí být v imunitě proti koňské chřipce,
a dále proti rhinopneumonitidě koní (EHV-1, minimálně 14. dní od ukončené primovakcinace) nebo předložit
negativní PCR-test na EHV-1 ne starší 10 dnů od odběru vzorku.
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Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Přehled jednotlivých kol a soutěží
Čtvrtek 15.7.2021
ZAHAJOVACÍ TRÉNINK dle kategorií a přihlášených účastníků
U25
jednotlivci

Pátek 16.7.2021
U25
ženy
družstva

Sobota 17.7.2021
U25
ženy
jednotlivci
Otevřená soutěž č. 9

Neděle 18.7.2021
družstva
ženy
jednotlivci

1. kolo ST* 1. kolo T* -

soutěž č. 1
soutěž č. 2

2. kolo ST** 1. kolo S** 1. kolo S** -

soutěž č. 3
soutěž č. 4
soutěž č. 5

3. kolo ST** - soutěž č. 6
2. kolo ST* - soutěž č. 7
2. kolo T* soutěž č. 8
dvoufázové skákání 130/135cm
2. kolo S** 3. kolo ST** 3. kolo T** -

soutěž č. 10
soutěž č. 11
soutěž č. 12

Soutěže, startovné a ceny
Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory
Národní sportovní agentury

Čtvrtek 15. července 2021
ZAHAJOVACÍ TRÉNINK – dle startovních listin na základě přihlášky, dle SP čl. článek 202 NÚ, čas 90
vteřin
Zahajovací trénink si přihlašují sami účastníci přes systém JIS

9:00 – 10:30
10:45 – 12:00
12:15 – 13:30
14:30
následně

trénink, výška překážek 120 - 130 cm
trénink, výška překážek 125 - 135 cm
trénink, výška překážek 130 - 140 cm
U25 1. kolo ST* - soutěž č. 1
jednotlivci 1. kolo T* - soutěž č. 2

Dvojice se mohou zúčastnit zahajovacího tréninku v libovolné části. Skákat mohou pouze na výšce překážek, dle
kategorie a obtížnosti prvního kola mistrovské soutěže.
Přesné časy tréninku budou pořadatelem stanoveny a zveřejněny v JIS po uzávěrce přihlášek dle počtu účastníků
v jednotlivých kategoriích.
Mimo tyto časy nebude jiný trénink povolen. Součástí tréninkového parkuru bude SKOK NAD VODOU nebo
KLASICKÝ VODNÍ PŘÍKOP podle kategorií. Opracoviště bude otevřeno podle časového plánu zveřejněného
v kanceláři závodů.
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Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
ČTVRTEK 15. července 2021
1. Skoková soutěž stupně ST*
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie U25.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 600 Kč, Ceny: 8.000 Kč (2.400, 2.000, 1.600, 1.200, 800)

2. Skoková soutěž stupně T*
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie jednotlivců.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 800 Kč, Ceny: 10.000 Kč (3.000, 2.500, 2.000, 1.500, 1.000)

PÁTEK 16. července 2021
3. Skoková soutěž stupně ST**
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie U25.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 600 Kč, Ceny: 8.000 Kč (2.400, 2.000, 1.600, 1.200, 800)

4. Skoková soutěž stupně S**
1. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie žen.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 500 Kč, Ceny: 6.000 Kč (1.800, 1.500, 1.200, 900, 600)

5. Skoková soutěž stupně S**
1. kolo mistrovské dvoukolové soutěže družstev.
Hodnocení dle 299.2.6. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 500 Kč, Ceny: 6.000 Kč (1.800, 1.500, 1.200, 900, 600)
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SOBOTA 17. července 2021
6. Skoková soutěž stupně ST**
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie U25, do třetího kola postupuje maximálně 30 nejlepších dvojic,
které řádně dokončili obě předchozí kola. Účastníci startují dle výsledku družstva v předchozím kole od
nejhoršího k nejlepšímu. Mistrovská soutěž hodnocená dle 299.3.6.2.1 s jedním rozeskakování na medailových
místech

7. Skoková soutěž stupně ST*
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie žen.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 600 Kč, Ceny: 8.000 Kč (2.400, 2.000, 1.600, 1.200, 800)

8. Skoková soutěž stupně T*
2. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie jednotlivců.
Hodnocení dle 299.3.6.2.1. Mistrovská soutěž je osvobozena od startovného.
Soutěž je zároveň přístupná pro všechny soutěžní dvojice kvalifikované do závodů, je hodnocená i jako
samostatná soutěž. Soutěžící mimo mistrovské kategorie startují na konci soutěžního pole a musí uhradit
startovné. Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování
Otevřená soutěž – startovné: 800 Kč, Ceny: 10.000 Kč (3.000, 2.500, 2.000, 1.500, 1.000)

9. Nemistrovská soutěž POSLEDNÍ ŠANCE – dvoufázové skákání 130/135cm
Soutěž je přístupná pro všechny dvojice kvalifikované pro MČR 2021.
Rozhodování dle tab. A, čl. 274.2.5,
Startovné: 500,- Kč, Ceny: 10.000 Kč (2.500, 2.000, 1.700, 1.400, 1.000, 800, 600)

NEDĚLE 18. července 2021
10. Skoková soutěž stupně S**
2. kolo mistrovské dvoukolové soutěže družstev. Hodnocení dle PJS čl. 299.2.6 s jedním rozeskakování na
medailových místech. Do druhého kola postupuje 10 nejlepších družstev, na 10. místě postupují všechna
družstva se stejným počtem tr. bodů z 1. kola, které řádně dokončili první kolo. Účastníci startují dle výsledku
družstva v předchozím kole od nejhoršího k nejlepšímu.

11. Skoková soutěž stupně ST**
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie žen, do třetího kola postupuje maximálně 30 nejlepších dvojic,
které řádně dokončili obě předchozí kola. Účastníci startují dle výsledku družstva v předchozím kole od
nejhoršího k nejlepšímu. Mistrovská soutěž hodnocená dle 299.3.6.2.1 s jedním rozeskakování na medailových
místech
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12. Skoková soutěž stupně T**
3. kolo mistrovské tříkolové soutěže kategorie jednotlivců, do třetího kola postupuje maximálně 30 nejlepších
dvojic, které řádně dokončili obě předchozí kola. Účastníci startují dle výsledku družstva v předchozím kole od
nejhoršího k nejlepšímu. Mistrovská soutěž hodnocená dle 299.3.6.2.1 s jedním rozeskakování na medailových
místech

Ceny do mistrovských soutěží věnované pořadatelem:
Družstva:

40.000 Kč (12.000, 9.000, 7.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000) + pro první tři družstva
věcné ceny v hodnotě 40.000 Kč Dekorováno bude pět nejlépe umístěných družstev.

U25:

40.000 Kč (12.000, 9.000, 7.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 40.000 Kč

Ženy:

40.000 Kč (12.000, 9.000, 7.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 40.000 Kč

Jednotlivci

80.000 Kč (22.000, 17.000, 12.000, 9.000, 8.000, 5.000, 3.000, 2 x 2.000)
+ pro prvních pět jezdců věcné ceny v hodnotě 50.000 Kč

Vítězové jednotlivých kategorií jsou povinni zúčastnit se tiskové konference pořadatele v sobotu,
respektive v neděli dle dalších pokynů.

Ceny do mistrovských soutěží věnované Českou jezdeckou federací:
Družstva

70.000 Kč (36.000, 22.000, 12.000)

U25

24.000 Kč (12.000, 8.000, 4.000)

Ženy

24.000 Kč (12.000, 8.000, 4.000)

Jednotlivci

36.000 Kč (18.000, 12.000, 6.000)

Podmínky účasti a kvalifikace
Platné licence jezdců i koní a kvalifikace dle kvalifikačních podmínek včetně nominace oblasti. Podmínky účasti
a kvalifikace na Mistrovství ČR jsou dány STP pro rok 2021 a Pravidly jezdeckého sportu. Každý kůň se může v
rámci jedné disciplíny prezentovat pouze s jedním jezdcem v rámci mistrovské soutěže.

Technická ustanovení
V rámci závodů MČR je možná účast max. 4 kvalifikovaných koní na jednoho jezdce.
V mistrovských soutěžích může startovat každý soutěžící za následujících podmínek:
Zahajovací skákání (zahajovací trénink) jsou přístupné pro všechny dvojice startující na MČR dle PJS.
V mistrovské soutěži jednotlivců (PJS čl.299.3) může každý soutěžící startovat maximálně:
o V prvém kole soutěže jednotlivců na třech koních
o V druhém kole soutěže jednotlivců na dvou koních, kteří dokončili kolo prvé
o Ve třetím kole soutěže jednotlivců pouze na jednom koni, který dokončil obě kola
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V mistrovské soutěži družstev (PJS čl.299.2) startuje jezdec s jedním koněm a dále pro družstva platí:
o

o

Každá oblast může mít maximálně tři družstva. Každé družstvo může mít maximálně jednoho náhradníka,
který je jako náhradník označen i na soupisce ekipy. Každá oblast smí tedy do soutěží družstev přihlásit
max. 15 dvojic.
Koně do soutěže družstev musí účastník určit do termínu ukončení prezentace prvního kola (nejdříve 1
hodinu po ukončení všech prvních kol jednotlivců), složení družstva určí oblastí nominovaný vedoucí ekipy.

Pro MČR všech kategorií jsou závazné stanovené STP a rozpisy jednotlivých MČR.
Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží (včetně otevřených) se mohou zúčastnit pouze dvojice
kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí, v průběhu závodů nelze měnit složení jednotlivých dvojic.
Dvojice vyloučená v některé z mistrovských soutěží se smí nadále zúčastnit pouze otevřených soutěží s max.
obtížností, pro kterou má splněnu kvalifikaci na MČR.
Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného, jezdci, kteří nemají zájem o současné
hodnocení v samostatných soutěžích, musí tuto skutečnost oznámit při prezentaci.

Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními
pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS
Sázky nejsou povoleny
Veterinární předpisy
Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní rok. Na
závodech bude probíhat veterinární prohlídka dle platných veterinárních pravidel a časového harmonogramu
uvedeného v tomto rozpise. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy
koní), které musí obsahovat náležitosti platné pro přesuny koní dle podmínek vydaných SVS pro příslušný rok.
Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány na sekretariátu závodů pro případnou kontrolu
SVS. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní
do příchodu veterinárního lékaře.
Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození.
Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně
odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závody hradí vysílací složka / přihlašovatel.
Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců
v kolbišti a opracovišti ! Za nedodržení je pořadatel oprávněn udělit pokutu ve výši 1.000 Kč.

Další informace - GDPR

Equine Sport Center Olomouc – MH0340

Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Během závodů mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace pořadatele na webových
stránkách, sociálních sítích a tiskových materiálech. Přihlášením na závody uděluje účastník povolení
k fotografování na akci a k případnému zveřejnění fotografií na stránkách pořadatele nebo v tisku. Fotografie
musí odpovídat zásadám etiky a dobrým mravům.
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na zpevněném parkovišti vedle opracoviště, možnost připojení na el. energii

Partneři závodů:

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Mgr. Michaela Smrčková, MBA
Robert Smékal
Rozpis schválen VV ČJF hlasováním per rollam dne:

Příloha č. 1

Equine Sport Center Olomouc – MH0340

Rozpis jezdeckých závodů
Mistrovství ČR Skoky S, U25 2021
15. – 18. 7. 2021
Ubytování v okolí Equine Sport Center Olomouc
Penzion v jízdárně
adresa:
Lazecká 576/ 81, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 601 373 834
e-mail:
info@penzionvjizdarne.cz
web:
www.penzionvjizdarne.cz
Garnet - penzion
adresa:
Lazecká 88, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 608 871 709
e-mail:
garnetpenzion@seznam.cz
web:
www.garnet-penzion.cz

1 min

400 m

Penzion No. 1
adresa:
Svatoplukova 1, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 739 367 383
e-mail:
infopenzionno1@seznam.cz
web:
https://www.penzionno1-ubytovani-olomouc.cz/

5 min

2,8 km

Best Hotel Garni
adresa:
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 604 123 661
e-mail:
recepce(at)besthotelgarni.cz
web:
http://best-hotel-garni.cz/

1 min

750 m

NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS
adresa:
Legionárská 21, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 585 575 111
e-mail:
rezervace@nh-olomouc.eu
web:
http://www.nh-olomouc.eu/kontakt.html

3 min

1,3 km

Hotel Gól
adresa:
Legionářská 12, 771 11 Olomouc
mobil:
(+420) 773 602 612
e-mail:
info@hotel-gol.eu
web:
www.hotel-gol.eu

3 min

1,3 km

Hotel Conti
adresa:
Bořivojova 144/ 17, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 702 183 323
e-mail:
info@hotelcontiolomouc.cz
web:
https://www.hotelcontiolomouc.cz/

3 min

1,1 km

Prachárna Park Hotel Olomouc
adresa:
Křelovská 91, 779 00 Olomouc
mobil:
(+420) 736 606 813
e-mail:
recepce@hotel-pracharna.cz
web:
http://hotel-pracharna.cz/kontakt/

7 min

4,3 km

